
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ส่งบทควำม 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครั้งที่ 2  

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ส าหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่แก่นักวิชาการ และ บุคคลทั่วไป บทความที่น าเสนอในการประชุมวชิาการจะต้อง
ผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวุฒิ หากมคีวามเห็นว่าต้องมีการปรับแกไ้ข ทางกอง
บรรณาธิการจะส่งคืนผู้เขียนเพื่อแก้ไข และขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาเป็นไมม่ีสิทธ์ิน าเสนอ หากผลงานไม่ผา่นการ
พิจารณา ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาน าเสนอให้ปฏิบัติตามข้อแนะน า ดังต่อไปนี ้
 

กำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม 
 หลักเกณฑก์ำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม 

  1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะน าในการเขียนบทความนี ้
  2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาจะตอ้งไม่เคยตีพมิพ์ในวารสารฉบับอื่นหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆมา
ก่อน และจะต้องไม่ส่งเผยแพรซ่้ าซ้อนในเวลาเดยีวกัน 
  3. การน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษานี ้จะพิจารณาการตอบ
รับการน าเสนอเมื่อบทความผ่านตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการ 
  4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและเผยแพร่บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุง
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ 
  5. การน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษานี ้ถือว่าเป็นผลงานวิจัย 
ของผู้เขียนไม่ใช่ความคดิเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผดิชอบต่อบทความของตน 
  6. บทความที่ได้ผา่นการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 กำรส่งต้นฉบับ 
  ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมลูมาที ่https://research.kpru.ac.th/std-conference2 และ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที ่สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 ช้ัน  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต าบล
นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  62000 ติดต่อสอบถามไดท้ี่ 055-706555 ต่อ 1760 
 รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 

1. ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ตั้งค่ากระดาษเป็น A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยก าหนดให้ระยะขอบบน 
และซ้ายเท่ากับ 1.5 นิ้ว ระยะขอบล่างเท่ากับ 0.5 นิ้ว และระยะขอบขวาเท่ากับ 1 นิ้ว โดยจ านวนหน้าของเนื้อหา
และเอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 15 หน้า ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK  

2. ระยะห่างของข้อความทั้งเอกสารเท่ากับ 1 บรรทัด ระยะแท็บแรกเท่ากับ 0.5 นิ้ว และระยะ
แท็บต่อไป เท่ากับ 0.25 นิ้ว 

3. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ที ่ ส่วนประกอบ ค ำอธิบำย 
1 ช่ือเรื่อง/บทความ   ระบุช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 

พอยท์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 



 

 

ที ่ ส่วนประกอบ ค ำอธิบำย 
2 ช่ือผู้เขียนบทความ ระบุช่ือผู้วิจัย และผูร้่วมวิจยั ทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ชนิดหนา ไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
ระยะห่างจากช่ือเรื่องเท่ากับ 1 บรรทัด  
กรณีที่ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์รือกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไ์ว้ในส่วนนี้ ทุกคนท่ีมีรายชื่อจะปรากฏเสมือนหนึ่งเป็น
ผู้เขียนบทความร่วม 

3 สังกัดผู้เขยีนบทความ ถ้าเป็นนักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และช่ือ
สถาบันการศึกษา 
ถ้าไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุต าแหน่ง หรือต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) 
และช่ือหน่วยงานท่ีสังกัด  
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา จดัชิดขวา ระยะห่างจาก
ช่ือผู้เขียนเท่ากับ 1 บรรทัด 

4 บทคัดย่อ (Abstract) ก าหนดให้จัดข้อความเป็นการกระจายแบบไทย 
บทคัดย่อบทควำมวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ รวมแล้วไม่ควรเกิน 1 หน้า เขียนโดยสรุปซึ่งมี
เนื้อหาประกอบด้วยวัตถุประสงคข์องการวิจัย วิธีด าเนินการวิจยั 
และผลการวิจัย 
บทคัดย่อบทควำมวิชำกำร บทคัดย่อภาษาไทย และบทคดัย่อ
ภาษาอังกฤษ รวมแล้วไม่ควรเกิน 1 หน้า เขียนโดยสรุป
สาระส าคญัจากเนื้อหา 

5 ค าส าคญั (Keywords) ระบุค าส าคัญ 2-5 ค าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เนื้อหา (Content) ก าหนดให้จัดข้อความเป็นการกระจายแบบไทยท้ังหมด 
บทควำมวิจัย หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of 
the Problem) 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Objectives) 
3. สมมตุิฐานการวิจยั (ถ้ามี) (Research Hypothesis) 
4. ขอบเขตการวิจัย 
5. กรอบแนวคิดการวิจยั 
6. วิธีด าเนินการวิจยั (Methodology) เนื้อหาเกี่ยวกับ

รูปแบบการวิจยั (Research Design) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
(Population and Sample) (ถ้ามี) หรือแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
(Source of Data / Informant) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(Research Instrument / Tool) และการหาคุณภาพ (Quality 



 

 

ที ่ ส่วนประกอบ ค ำอธิบำย 
Testing) การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) และการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

7. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) (ระบุผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ โดยสรุปซึ่งอาจมีตารางหรือภาพประกอบ) 

8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) (ระบุประเด็นที่เป็น
ผลการวิจัยที่ส าคัญในแตล่ะวัตถุประสงค์ และอภิปรายโดยมีการ
อ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย) 

9. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) (ระบรุายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท า
วิจัยครั้งต่อไปโดยน าเสนอแยกหัวข้อ) 
   หัวข้อเนื้อหาทั้ง 7 หัวข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลข ใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วนรายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 
บทควำมวิชำกำร หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 
บทน า (Introduction) เนื้อหา (Content) และบทสรุป 
(Conclusion) ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วน
รายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถ้ามี) 1. ใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง  
2. ส าหรับค าอธิบายตารางก าหนดใหเ้ขียนด้านบนตาราง ชิด

ซ้าย  ใหข้ึ้นต้นด้วยค าว่า ตารางที่ ตามด้วยล าดบัเลข ใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา จากนั้นมีค าอธิบายตาราง ใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา  

3. ข้อความค าอธิบายตารางมีระยะหา่งหลังข้อความเท่ากับ 6 
พอยท ์

4. ถ้ามีการอ้างอิงตาราง ให้ระบุ ข้อความ (ที่มา: การอ้างอิง) 
ต่อท้ายจากตารางระยะห่างก่อนขอ้ความเท่ากับ 0 พอยท ์จัด
ข้อความชิดซ้าย 

5. เนื้อหาบรรทดัแรกต่อจากตารางมรีะยะห่างก่อนข้อความ
เท่ากับ 12 พอยท์ 

6. กรณีที่ตารางเดยีวกันแต่แยกออกเป็น 2 หน้าหรือมากกว่า 
ให้ข้ึนต้นตารางในหน้าใหม ่
(ดังตัวอย่าง) 

8 ภาพ (ถ้ามี) 1. รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกลุ .JPEG หรือ 
PNG 

2. กรณีที่เป็นรูปร่างโดยใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม ให้
จัดกลุ่มรูปร่างเป็นกลุ่มเดียวกัน 



 

 

ที ่ ส่วนประกอบ ค ำอธิบำย 
3. ส าหรับค าอธิบายภาพ ก าหนดใหจ้ัดข้อความกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ ขึ้นต้นด้วยข้อความ ภาพที่ ตามด้วยล าดบัเลข ใช้
ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา จากน้ันมีค าอธิบายภาพ ใช้
ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 

4. ระยะห่างระหว่างภาพและค าอธิบายภาพ เท่ากับ 0 พอยท ์
5. เนื้อหาบรรทดัแรกต่อจากค าอธิบายภาพ มีระยะห่างก่อน

ข้อความเท่ากับ 12 พอยท์ 
6. ถ้ามีแหล่งอ้างอิงที่มาของภาพให้ ระบุ ข้อความ (ที่มา: การ

อ้างอิง) ต่อท้ายจากค าอธิบายภาพ ระยะห่างก่อนข้อความเท่ากับ 
0 พอยท ์จัดข้อความกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

7. เนื้อหาบรรทดัแรกต่อจากภาพมรีะยะห่างก่อนข้อความ
เท่ากับ 12 พอยท์ 

(ดังตัวอย่าง) 
9 การอ้างอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตวัอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรก

ในเนื้อหา ข้างท้ายนี ้
10 เอกสารอ้างอิง (References) ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอา้งอิง ข้างท้ายนี้น าเสนอเฉพาะ
รายการทีม่ีการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ให้ครบทุกรายการ 

 

 
ตัวอย่ำงตำรำง 
ตำรำงที่ 1 จ านวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด 

หน่วยงำน สำยสอน สำยสนับสนนุ รวม 
คณะครุศาสตร ์ 78 50 128 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 89 16 105 

 
(กรณีต้องขึ้นหน้าใหม่) 
ตำรำงที่ 1 จ านวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด (ต่อ) 

หน่วยงำน สำยสอน สำยสนับสนนุ รวม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 60 34 94 
คณะวิทยาการจัดการ 46 13 59 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 17 64 

(ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 2559) 

 ข้อมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ได้จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด โดยแบ่งเป็นสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 



 

 

ตัวอย่ำงภำพ 
 

 
ภำพที่ 1 ตราประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

(ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร, 2559) 

ตราประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรนี้มีทั้งแบบลายเส้นและแบบสีทึบ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การใช้งานให้สอดคล้องกับความตอ้งการ 

 

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ 
 1. หนังสือ  
  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
   (สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12) 
   (สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวัฒนา, 2531) 
   (Wilson, 2007, p. 67) 
  1.2 ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน 
   (อวยพร พานิช และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 51-53) 
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